
 

 

Informatie vaste jaarplaatsen Chaletpark 

 

 
Het grootste gedeelte van Parkcamping ’t Ravenest bestaat uit vaste staanplaatsen. De kavels zijn 

ruim, met veel groen opgezet en bieden daardoor veel privacy, rust en ruimte.  

De vaste staanplaatsen , waarop voor het merendeel luxe Red Ceder, Canexel en kunststof chalets 

staan, zijn voorzien van 10 of 16 ampère stroom, water, riolering, (propaan)gasaansluiting, digitale tv 

(DVB-C) en (snel) internet. Op ons terrein hebben we grote en kleine kavels, op de grote kavels staan 

over het algemeen grotere chalets. 

In het jaargeld zitten, bij ons, alle parkkosten verwerkt.  

Het jaargeld voor de kleinere staanplaatsen bedraagt voor het jaar 2018 € 1945,- (exclusief 

energiekosten en internetabonnement).  

Het jaargeld voor de grote staanplaatsen bedraagt voor het jaar 2018 € 2376,- (exclusief 

energiekosten en internetabonnement). Elk chalet beschikt over een eigen water-, elektra- en 

gasmeter. Het werkelijk verbruik van water en elektra wordt 1x per jaar en van gas wordt 2x per jaar 

in rekening gebracht.  

Sinds 2015 beschikken wij over digitale televisie en een snel internet netwerk. De kosten van het 

internetabonnement bedraagt € 196,25 per jaar (inclusief eigen huurmodem).  

 

Van de gemeente Putten ontvangt u jaarlijks een aanslag forensenbelasting en rioolheffing.  

Het tarief voor 2018 is respectievelijk € 203,- en € 56,40. 

 

Een stageld-jaar loopt op Parkcamping ’t Ravenest van 1 oktober tot 1 oktober. De chalets staan op 

een huurkavel, waarvoor bij aankoop van het chalet een (RECRON)-huurcontract wordt opgemaakt, 

wat daarna jaarlijks, stilzwijgend wordt verlengd. 

 

Er is een centraal gelegen speelveld met een speeltuintje voor jongere kinderen met een zandbak, 

schommels, glijbaan en evenwichtsbalk. Voor de actievere gasten is er een tafeltennistafel en een 

Jeu de Boules baan.  

 

Op het hele terrein ligt een sproeiwaterleiding, waar men in drogere tijden gratis de tuin mee kan 

besproeien. 

 

Parkcamping ’t Ravenest is aangesloten bij de Recron en is het gehele jaar geopend. 

 

Voor meer informatie of het plannen van een bezichtiging, neem gerust contact op. 

 

Erik en Daniëlle Geurtsen 

 

T. 0341-352159 

E. info@ravenest.nl  

mailto:info@ravenest.nl

